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—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 

ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 

 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 

2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
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—Jesus Jauna, Jainkoaren nahia egitea baino 
bilatzen ez dozuna, erruki, Jauna. 

—Jesus Jauna, Legearen eta burugogorkeriaren 
aurrez-aurre zagozana, Kristo, erruki. 

—Jesus Jauna, zure jarraitzaileak bihozbarriturik 
gura dozuzana, erruki, Jauna. 

 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmo-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
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lez hartzen ez dauana ez da ezelan ere bertan 
sartuko». 
Eta, besarkatuz, bedeinkatu egiten ebazan 
umeak, eskuak gainean ezarriz.]  

Jaunak esana 

 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 

 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Bere seme-alaba lez eta kidetasunean maite 
eta gura gaituan Jainko amari zuzendu deiogu-
zan eskariak: 
 
—Elizearen alde: gizon emakumeen arteko hartu 

-emonetan kidetasuna bultzatu daian, eta al-
karrenganatzea, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Apurtuta edo apurtzeko zorian aurkitzen diran 

ezkon bikoteen alde: bakotxak bere arrazoiak 
bilatu ez daiezan, Jainkoaren nahiari askata-
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Irudipenetako azalpenek entzule-irakurlearen zintzotasuna 
eskatzen dabe. Ez gaitezan, ba, irakurgai honetara geure 
jarrerak tinkotzeko hurreratu, Jainkoaren nahia bilatzeko 
baino. 
 
Hasiera liburutik   (Has 2, 18-24) 
 
Jainko Jaunak esan eban: «Ez da ona gizona bakarrik egotea; 
egin deiodan berari jagokon laguna». 
Jainko Jaunak landako abere eta zeruko hegazti guztiak mol-
datu ebazan lurretik eta gizonari eroan eutsazan, zein izen 
emoten eutsen ikusteko; honan, bada, bizidun guztiek gizo-
nak ezarritako izena daroe. Beraz, gizonak ezarri eutsen 
izena abere guztiei, zeruko hegazti guztiei eta piztia guztiei; 
baina ez eban aurkitu berari egokion lagunik. 
Orduan, Jainko Jaunak lozorroan murgilduazo eban gizona. 
Loak hartu ebanean, saihets-hazur bat kendu eutsan, hutsu-
nea haragiz bete eutsala. Gizonari kendutako saihets-hazu-
rraz emakumea moldatu eban Jainko Jaunak, eta gizonari 
eroan eutsan. Honek esan eban: 
«Hau bai dala neure hazurren hazur, 
neure haragiaren haragi. 
Emakume izango da deitua, 
Gizakumeagandik hartua izan da-eta». 
Horregaitik, gizasemeak bere aitamak itziko ditu eta emaz-
teagaz alkartuko da, eta biak bat izango dira. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Azpimarratu daigun gutun honetan azalduko jakun hau: jato-
rri bera dabe danek", duintasunean gizakion bardintasuna, 
eta gizon eta emakumeen arteko kidetasuna gauzatu gura 
dogunok. 



—   2   — 

† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 27. 
domekako liturgia hau ospatzera. Markosen 
ebanjelioaren eskutik goaz Jesusen ingurua Je-
rusalemera bidean. Jesusek bere ikasle eta ja-
rraitzaile gura gaitu. Eta konturatzen da zein 
gatx egiten jakun hainbeste ohiturak eta ustek 
gaukezalako lotuta. Beragan uste on osoa jarriz 
askatu geintekez loturotatik. Baina burugogor-
kerian zarratuta ere egon geintekez. Jesusi ja-
rraitzeak bihozbarritzea eskatzen dau, bildurrak 
eta ziurtasunak alde batera iztea… 
 
 
Sarrera-abestia 
 
GOAZEN GUZTIOK BATERA Jaunarekin egotera. 
Goazen guztiok batera Jaunarekin egotera. 
 

1 Pozik alkartu gaitezen Aita dogu-ta laguntzen. 
2 Seme-alaba bezela zaindu gagizuz Zuk, Jauna. 
3 Entzun daizala Jaun onak gure poz eta negarrak. 

 
Damu-otoitza 
† Jainkoagana apaltasunez eta zalekeria barik 
hurreratzen bagara baino ez dogu aurrera egingo 
bihozbarritzean… 
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2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Zure zintzotasunaren aurrean, Jesus, 
geure alderdikeria eta burugogorkeria 
salatu, eta bihozbarritu beharra daukagu, 
zure jarraitzaile izan gura badogu. 
 
Zuk Jainkoaren guraria bilatzen dozu; 
guk gure atsegina edo zalekeria. 
Zu Jainkoak aske egiten zaitu; 
gu, burugogor eta morroi egiten gaitue. 
 
Eta zuk gizon eta emakumeen artean 
kidekotasuna bilatzen dozun artean, 
guk… hobeto ez esatea, Jesus. 
Emoiguzu bihozbarritzearen grazia. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
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poza hartzen. 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
Erantzun salmoa 

Sal 127, 1-2. 3. 4-5. 6 

 
 

R/. Jaunak bedeinkatu gaizala, 
gure bizitzako egun guztietan. 

 
Zorionekoa Jaunari begirune deutsana 
eta haren bideetan dabilena! 
Zeure lanaren frututik jango dozu, 
zoriontsu izango zara eta ondo joango jatzu. R/. 
 
Emaztea mahatsondo emonkorraren antzeko 
zure etxe barruan; 
seme-alabak orio-kimuen antzeko 
zure mahai inguruan. R/. 
 
Hara zelan izango dan bedeinkatua 
Jaunari begirune deutson gizona! 
Bedeinkatu zaizala Jaunak Siondik, 
gozatu zaitezala Jerusalemen zorionaz 
zeure bizitzako egun guztietan. R/. 
 
Ikusi dagizuzala zeure umeen umeak! 
Bakea Israeli! R/. 
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sun osoz zelan erantzun baino, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
—Besteen duintasuna aintzat ez hartzearen za-

palkuntzea sufritzen daben lurralde, ema-
kume eta umeen alde: besteon burugogorke-
ria biguntzeko gauza izan daitezan, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Alkar ikusezinak bestearen heriotzea bilatzera 

daroazenen alde: itsukeria horretatik urte-
teko erak bilatu daiezan eta laguntza izan 
daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Jesusen berbara hurreratzeko aukerea dauka-

gunok umetasunez entzun daiguzan haren ira-
kaspenak, eta bihozbarritze bideetan jardun 
daigun, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
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Hebrearrei egindako gutunetik   (Heb 2, 9-11) 
 
Senideok: Aingeruen pareko egina izan dan Jesus ha aintzaz 
eta ohorez koroatuta ikusten dogu, jasan eban heriotzeagai-
tik; izan ere, Jainkoaren ondonahiaz, guztien onerako jasan 
eban-eta heriotzea. 
Egokia zan, izan ere, Jainkoak, gauza guztien sorburu eta 
jomuga danak, seme-alaba asko aintzara eroan nahirik, Jesus, 
hareek salbamenera gidatuko ebazan burua, oinazeen bidez 
bete-beteko egitea. Izan ere, bai santu egiten dauan Jesusek, 
bai honek santu egiten dituanak, jatorri bera dabe danek. 
Horregaitik, Jainkoaren Semeari ez deutso lotsarik emoten 
honei «senide» deitzeak. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Jesusengandik ikasteko eta haren irakaspenak 
onartu ahal izateko ume bihotza behar da, eta 
burugogorkeria alde batera iztea. Egin deiogun 
horrela ebanjelioari harrerea, Aleluia abestuz, 
zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mk 10, 2-16) 
 
Aldi haretan, Jesus Judeako mugetan sartu eta 
Jordan ibaiaz bestaldera igaro zan. Barriro jen-
tetza handia batu jakon eta bera, ohi eban lez, 
irakasten hasi jaken. 
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Hurreratu jakozan fariseu batzuk eta, Jesus zer-
tan harrapatuko, itaundu eutsoen: «Zilegi al 
jako gizonari emaztea iztea?» Harek erantzun 
eutsen: «Zer agindu eutsuen horretaz Moise-
sek?» Eta hareek: «Moisesek dibortzio-agiria ida-
tzi eta emaztea izteko baimena emon euskun». 
Jesusek esan eutsen: «Zeuen burugogorkeriagai-
tik emon eutsuen Moisesek lege hori. Baina, 
munduaren hasieratik, Jainkoak gizaseme eta 
emakume egin ebazan; horregaitik, gizasemeak 
bere aitamak itziko ditu eta emazteagaz alkar-
tuko da, eta biak bat izango dira. Beraz, aurre-
rantzean ez dira bi, bat baino. Holan, bada, 
Jainkoak buztartu dauana, ez begi gizakiak ba-
nandu». 
Gero, etxean, arazo berari buruz itaundu eu-
tsoen ikasleek. Jesusek esan eutsen: «Bere 
emaztea itzi eta beste bategaz ezkontzen danak 
adulterioa egiten dau lehenengoaren kontra; eta 
bere senarra itzi eta beste bategaz ezkontzen 
dan emazteak, adulterioa egiten dau era be-
rean». 
[Beste batean, umeak eroan eutsoezan Jesusi, 
ikutu egizan; ikasleek, ostera, hasarre egiten 
eutseen. Hori ikustean, Jesus hasarratu egin zan 
eta esan eutsen: «Itzi umeei Nigana etorten, ez 
galazo, holakoena da-eta Jainkoaren erreinua. 
Benetan dinotsuet: Jainkoaren erreinua umeak 


